
 

 

БРОЙ 11/НОЕМВРИ/2016 
 

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ КАПАЦИТЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ИНВЕСТИЦИИ ДО 500 МЛН. ЕВРО 

Европейската комисия прие заключенията от три оценки (на Комисията, на Европейската инвестиционна 
банка и една независима оценка), в съответствие със своето предложение за укрепване и разширяване на 
Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ 2.0), който е в основата на Плана за инвестиции за 
Европа. Констатациите в трите оценки присъстват в предложението на Комисията за удвояване 
на продължителността (до края на 2020г.) и капацитета на ЕФСИ (увеличаване на общата инвестиционна 
цел от 315милиарда на поне 500милиарда евро). В него вече се поставя още по-голям акцент върху приноса 
на частния сектор и допълняемостта, както и върху повишаването на прозрачността при избора на проекти.  

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, 
инвестициите и конкурентоспособността, заяви:„Планът за инвестиции вече дава конкретни резултати и 
достига до хората и предприятията в цяла Европа. Компаниите могат да разширят дейностите си, да наемат 
нови служители и да инвестират повече в научноизследователска и развойна дейност. По проектите, 
одобрени от ЕИБ в рамките на ЕФСИ, са мобилизирани 154милиарда евро общи инвестиции в 27 страни от 
ЕС в полза на 380000 малки и средни предприятия. Приканваме държавите членки и Европейския 
парламент да приемат нашето предложение за модернизиран ЕФСИ възможно най-скоро, за да ни помогнат 
да подкрепяме устойчивите инвестиции, да намерим работа за европейците и да засилим европейския 
растеж“. 

Във всяка от оценките се изтъква високият потенциал на разработването на нови форми на сътрудничество 
между ЕФСИ и другите източници на финансиране от ЕС. В предложението на Комисията се подчертават и 
потенциалните ползи от съчетаването на ЕФСИ с други фондове на ЕС и от съфинансирането от национални 
насърчителни банки, тъй като това са основни начини за подобряване на географския обхват на ЕФСИ, и 
по-конкретно за засилване на финансирането по ЕФСИ в по-слабо развити региони. Подпомагането на тези 
региони се увеличава с изрично споменаване на всяка индустрия, която иначе не би била обхваната от 
общите цели на ЕФСИ. Предлагат се също подобрения в Европейския консултантски център по 
инвестиционни въпроси с цел създаване на постоянен поток от проекти и инвестиционни платформи и 
увеличаване на комбинациите с различни фондове на ЕС. 

Повече информация можете да намерите в прикаченото  съобщение за медиите (на 
български), информационния документ (на английски) или онлайн: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
16-4024_bg.htm 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0581&from=EN
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm
https://ec.europa.eu/priorities/publications/independent-evaluation-investment-plan_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0597&from=EN
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:0597:FIN
http://www.een.bg/doc/IP-16-4024_BG.pdf
http://www.een.bg/doc/MEMO-16-4025_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4024_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4024_bg.htm


 

 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯТА ИНВЕСТИРА НАД 220 МЛН. ЕВРО В ЕКОЛОГИЧНИ И НИСКОВЪГЛЕРОДНИ 
ПРОЕКТИ 

 
Европейската комисия одобри инвестиционен пакет на стойност 222,7 млн. евро в подкрепа на прехода на 
Европа към устойчиво и нисковъглеродно бъдеще. С него ще се стимулират 

допълнителни инвестиции и така ще се осигури финансиране на обща стойност 398,6 млн. евро за 144 нови 
проекта в 23 страни от ЕС. 

Тези средства са по Програма LIFE за околната среда и действията по климата. С 323,5 млн. евро ще бъдат 
финансирани проекти в областта на околната среда, ресурсната ефективност, природата, 
биоразнообразието и управлението и информацията, свързани с околната среда. 

Повече подробности ще намерите в прикаченото съобщение за медиите. 

Информация за подкрепения проект от България ще намерите в прикачената бележка и на следния линк: 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5819 

ЧИСТА ЕНЕРГИЯ ЗА ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙЦИ 

Европейската комисия представи пакет от мерки, насочени към запазване на конкурентоспособността на 
Европейския съюз в условията на прехода към чиста енергия, който променя облика на глобалните 
енергийни пазари. Желанието на Комисията е ЕС да играе водеща роля в този преход, а не само да се 
адаптира към него. По тази причина ЕС пое ангажимент да намали до 2030г. емисиите си на СО2 с поне 
40%, едновременно с модернизация на европейската икономика, създаване на нови работни места и 
стопански растеж за всички европейски граждани. Днешните предложения имат три основни цели: 
поставяне на енергийната ефективност на първо място, постигане на глобално лидерство в областта на 
енергията от възобновяеми източници и осигуряване на потребителите на справедливи сделки. 

В бъдеще потребителите навсякъде в ЕС ще имат по-добър избор на доставки, достъп до надеждни 
инструменти за ценови сравнения и възможност сами да произвеждат и продават електроенергия. 
Увеличената прозрачност и по-добрата регулаторна уредба ще създадат възможности за гражданското 
общество да участва по-активно в енергийната система и да реагира на промени в цените. Пакетът съдържа 
и мерки, насочени към защита на най-уязвимите потребители. 

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за Енергийния съюз, 
Марош Шефчович заяви: „Днешният пакет от документи ще даде тласък на прехода към чиста енергия 
посредством модернизация на нашата икономика. След като вече имаше през последните години водеща 
роля в дейностите в областта на климата, Европа сега дава пример чрез създаване на условия за свързани 
с устойчивото развитие работни места, стопански растеж и инвестиции. Днешните предложения се отнасят 
за всички сектори, имащи отношение към чистата енергия, включително, за да спомена само някои от тях: 
научните изследвания и иновации, уменията, сградите, промишлеността, цифровите технологии и 
финансите. Тези мерки ще осигурят на всички европейски потребители и стопански предприятия способи 
да реализират в най-голяма степен ползите от прехода към чиста енергия.“ 

 

Повече информация можете да намерите в прикаченото съобщение за медиите (на 
български), информационните документи (на английски) или онлайн: http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-16-4009_bg.htm 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5819
http://www.een.bg/doc/IP-16-4009_BG.pdf
http://www.een.bg/doc/info_doc_eng_3011.ZIP
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_bg.htm


 

 

БАЗА ДАННИ ЗА МЕЖДУНАРОДНО БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
Базата данни с профили на фирми за международно бизнес сътрудничество е създадена към 
мрежата Enterprise Europe Network и представлява ефикасен инструмент за търсене и намиране 
на подходящ бизнес партньор за всяка фирма. Всеки заинтересуван може да попълни своя фирмен 
профил като посочи и вида на сътрудничеството с чуждестранен партньор, което желае.  
BCD (Business Cooperation Database) е централизирана база данни за обмен на предложения за 
бизнес сътрудничество на мрежата Enterprise Europe Network. Чрез нея контактните точки на 
мрежата от всички държави обменят информация и разпространяват оферти за бизнес 
сътрудничество. 
Чрез Enterprise Europe Network вие можете безплатно да изпратите Вашето търсене или 
предлагане до информационната система на Генерална Дирекция Предприятия. Тази информация 
ще достигне около 800 организации, включващи търговски камари, агенции за регионално 
развитие и университетски технологични центрове в повече от 40 европейски държави. 
Повече за базата данни с възможност за БЕЗПЛАТНО въвеждане на Ваш фирмен профил, 
ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ИЛИ ПРОДУКТИ ПО ВАШИ КЛЮЧОВИ ДУМИ, както и съответните 
формуляри можете да намерите тук: http://een.dobrich.net/?page_id=387 
 

Свържете се с нас на телефон: 058 601 472, за да ви изготвим безплатен бизнес профил. 
 

ОБХВАТ НА МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE NETWORK БЪЛГАРИЯ 
 

 

http://een.dobrich.net/?page_id=387


 

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ЗА БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

 
 

 
ПОТЪРСЕТЕ ПАРТНЬОРИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО И БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО В БАЗАТА 

ДАННИ НА МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
Търсачката работи само на английски език! Ключовата дума “agriculture” е само 

показателна. В полето за търсене можете да въведете каквато и да е ключова дума. 
За да използвате търсачката моля посетете следния линк. 

http://een.dobrich.net/bcdsearchmerlin.html  
За повече информация посетете офис 102 на ТПП Добрич (ул. България 3) 

или се обадете на телефон 058 601 472 
За контакти: Георги Колев, Татяна Гичева 

 
 
 

http://een.dobrich.net/bcdsearchmerlin.html


 

 

 
БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА В ПОДКРЕПА 

НА БИЗНЕСА ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
 
За да се запознаете с подробности и условия за регистрация и участие в В2В събитията, да 
разгледате регистрираните участници, кликнете на Онлайн платформа (EN).  
 
Argentina Brokerage Event Онлайн платформа EN 

Място Буенос Айрес, Арежентина 
Период 07 декември – 07 декември 2016 
Краен срок 05 декември 2016 

Сектори 

Селско стопанство; Автомобилна индустрия; Биотехнология; Строителство 
на сгради; Химикали; Продукти и търговия на дребно; Храни и съставки; 
Горска индустрия; Екология и околна среда; Зелени технологии и 
Устойчивост; Здраве; ИКТ и Телеком; Морска индустрия и корабостроене; 
Металообработващи машини и оборудване; Рециклиране; Текстил; 
Транспорт и логистика; Управление на води. 

 
Science for business - Biowin Day Онлайн платформа EN 

Място Лувен ла Ньов, Белгия 
Период 08 декември – 08 декември 2016 
Краен срок 29 ноември 2016 

Сектори 

Биофармацевтика и ваксини; Биотехнологични продукти и услуги (CMO, 
CRO); Клетъчна терапия и регенеративна медицина; Дигитални 
технологии (е-здраве); Заснемане; Имунология; Инвитро диагностика; 
Медицински технологии;  

 
German-Finnish Maritime and Shipbuilding Networking Day 2016 Онлайн платформа EN 

Място Рощок, Германия 
Период 08 декември – 08 декември 2016 
Краен срок 07 декември 2016 

Сектори 
Корабостроителници, подизпълнители в корабостроенето, фирми в 
сферата на корабния дизайн, инженерни компании и доставчици на 
компоненти за корабостроене.  

 
 
 

За контакти и повече информация - тел. 058 601472 – Георги Колев или Татяна Гичева 
 
 
Всички бюлетини с бизнес събития тук: http://een.dobrich.net/?page_id=1465  
 
 
 
 

https://www.b2match.eu/bsas2016
https://www.b2match.eu/biowinday2016
https://www.b2match.eu/shipbuilding-networking-day2016
http://een.dobrich.net/?page_id=1465


 

 

 

ОФЕРТИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ЗА ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО КООПЕРИРАНЕ 
 
Преведени са кратки резюмета на запитванията. Кликнете на Виж пълния текст (EN), за да се 
запознаете с повече подробности. Ако след преглед на пълния текст запитването Ви интересува, 
попълнете Онлайн формата посочена по долу.  

 

ГЕРМАНИЯ BODE20151111002 Виж пълния текст (EN)  
Производител на работни палатки и заслони, платнени покривала и заваръчни чадъри търси 
дистрибутори. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20151223002 Виж пълния текст (EN)  
Производител на шприцовани части и разработчик на биопластмаси за автомобилната и 
телекомуникационната промишленост, за медицинския сектор и електрическата индустрия, 
предлага своето ноу-хау и търси търговски представители и дистрибутори. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20160323003 Виж пълния текст (EN)  
Доставчик на услуги за инверторна технология на слънчеви енергийни системи предлага 
своето ноу-хау и услуги на операторите на слънчеви централи. 
 
ГЪРЦИЯ BOGR20160309001 Виж пълния текст (EN)  
Производител на висок клас винилови грамофони с акустично изпълнение и качество, които се 
проектират и произвеждат според изискванията на клиента, търси търговци на дребно на 
висок клас аудио оборудване, търси дистрибутори и фирми за осигуряване на аудио 
оборудване. 
 
ИЗРАЕЛ BOIL20151026001 Виж пълния текст (EN) 
Фирма, разработила уникална технология, която позволява на нов контейнер за боеприпаси да 
поддържа експлозия за продължителен период от време, търси търговски представители и 
дистрибутори. Контейнерът е пожароустойчив и може да посрещне бързи и бавни изисквания 
за експлозия, куршумни удари и фрагментно въздействие, отговарящи на изискванията за 
нечувствителни боеприпаси в световен мащаб. 

 
 

При проявен интерес от Ваша страна за получаване на контакти по дадена оферта, моля 
посочвайте съответния референтен номер (пример - BRUK20160524001) 

 
Връзка за подаване на заявка за интерес: http://goo.gl/uMwdEJ  

Всички предишни бюлетини: http://een.dobrich.net/?page_id=243 
 

КАК ДА ИЗПРАТИТЕ ВАШ ПРОФИЛ?  
Свържете с Георги Колев на телефон 058 601472, gkolev@cci.dobrich.net  

 

 

https://goo.gl/uMwdEJ
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/805edcc3-ee03-44da-8f3c-687a6f4bd5b0
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d437d14d-f648-452b-b06a-4afe837f5f06
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b0b94051-b5e4-4613-8056-d9493932d1a1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b514d94-3dc4-4fd2-bfbd-38c06dbedf26
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec5e3640-d1eb-40e3-869b-a5f67f4803c1
http://goo.gl/uMwdEJ
http://een.dobrich.net/?page_id=243
mailto:gkolev@cci.dobrich.net


 

 

ПРОЕКТ ALIANZA – ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА МСП 

Име на проекта: ALIANZA – Design and development of a management 
system of Dual Training for SMEs 
Финансираща програма: Еразмус + КА2 
Референтен номер: 2015-1-ES01-KA202-016193 
 

Партньори: 

 FORMETAL, Испания – Координатор 

 INVESLAN, Испания 

 ABU, Германия 

 ABIF, Австрия 

 ТПП, България 

 Vytautas Magnus University, Литва 
Цел: 
Сътрудничество между малкия бизнес и центровете за професионално обучение, подобряване на 
качеството и ефективността на процеса на обучение, повишаване на пригодността за заетост на 
учениците  на качествени работни места 
Целеви групи: 

 МСП и центрове за професионално обучение 

 Собственици и управители на МСП, обучаващи институции, учащи в професионални училища 
Период: 01.09.2015 – 01.09.2017 
Дейности: 
1. Дизайн и разработка на система за управление на дуалното обучение в малките и средни 
предприятия, 
насочена към: 
- Насърчаване на създаването на сдружения на МСП, с общи нужди и материални и нематериални 
ресурси, 
- Допълнителни възможности за ученици и обучителни центрове, свързани с дуално 
професионално обучение. 
2. Работни закуски с представители на бизнеса и обучителни институции за представяне и 
популяризиране на системата 
3. Заключителна конференция за разпространение на резултатите 
Сайт на проекта: http://alianzaproject.eu/ 
Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/AlianzaProject/ 
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Предпечат: Георги Колев - gkolev@cci.dobrich.net  

http://alianzaproject.eu/
https://www.facebook.com/AlianzaProject/

